
     
 

Värna äldres självbestämmande  

 

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, det är en utveckling som innebär stora 

möjligheter. Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och effektivisera sitt 

arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den högkvalitativa välfärd som våra 

kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i verksamheten är 

vårdplanering via video. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 

vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den traditionella vårdplaneringen 

med fysiskt möte med biståndshandläggare på plats.  

Vi tycker att det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan 

förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av 

ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. 

Precis som i all vår verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet 

för de som vi finns till för - våra kommuninvånare. 

I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört en oro kring vårdplaneringar via 

video. Upplevelserna handlade om den uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför 

tekniken. 

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även 

välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från 

dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även 

beakta brukarens personliga önskemål.  

Kristdemokraterna Borås menar att om äldre personers självbestämmande och integritet respekteras 

kommer det troligtvis ha positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. Vi vill därför att Borås Stad 

framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om de vill 

ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet 

att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte, i enlighet 

med motionens intentioner. 
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